สิ่งที่ส่งมำด้ วยลำดับที่ 6
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

อาเภอ/เขต

ตาบล/แขวง
จังหวัด

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

รหัสไปรษณีย์
จากัด (มหาชน)

ควอลิตคี ้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

 นายประทีป วงศ์นิรันดร์
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

144
บางปะอิน

หมู่ที่
จังหวัด

16

ถนน อุดมสรยุทธ์
พระนครศรี อยุธยา

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

 ดร. การุญ จันทรางศุ
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

144
บางปะอิน

หมู่ที่
จังหวัด

16

ถนน อุดมสรยุทธ์
พระนครศรี อยุธยา

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์


อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด
ถนน
จังหวัด

86
บางกระสัน้
13160
หรื อ

ปี

อายุ

ปี

70
บางกระสัน้
13160
หรื อ

อายุ

ปี

อายุ

ปี

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์


อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

อายุ

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/
วิสามัญ ครัง้ ที่ ประจาปี 2563 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รัชดา ห้ องเลอ คองคอร์ ด บอลรู ม ชัน้ 2
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้

 วำระที่ 1 เรื่อง รับทรำบรำยงำนกิจกำรประจำปี 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
หน้ า 1 ของจานวน 5 หน้ า

 วำระที่ 2 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจำปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 3 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เพื่อจ่ ำยเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.18 บำท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้


 ไม่เห็นด้ วย

เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 วำระที่ 4 เรื่อง พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย  ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นำยพยนต์



เห็นด้ วย

ชื่อกรรมการ นำยชนะ



เห็นด้ วย

ศักดิ์เดชยนต์

 ไม่เห็นด้ วย 

งดออกเสียง

ภูมี

 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นำยพันเทพ สุภำไชยกิจ



เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง

 วำระที่ 5 เรื่อง พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2563
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้


เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 วำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ ำง ๆ ประจำปี 2563
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

หน้ า 2 ของจานวน 5 หน้ า

 วำระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ ำมี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้


เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้ องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือ น
ว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมำยเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หน้ า 3 ของจานวน 5 หน้ า

ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

ควอลิตคี ้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์

จากัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น สามัญ/วิสามัญ ครั ง้ ที่ ประจาปี 2563 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรม
สวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รัชดา ห้ องเลอ คองคอร์ ด บอลรู ม ชัน้ 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะ
พึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้ วย

 วาระที่ เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้


เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

 วาระที่ เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

หน้ า 4 ของจานวน 5 หน้ า

 วำระที่

เรื่องเลือกตัง้ กรรมกำร (ต่ อ)

ชื่อกรรมการ



เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ



เห็นด้ วย

ชื่อกรรมการ



เห็นด้ วย

ชื่อกรรมการ



เห็นด้ วย

ชื่อกรรมการ



เห็นด้ วย

ชื่อกรรมการ



เห็นด้ วย

ชื่อกรรมการ



เห็นด้ วย
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